Mês/ano
do Informe:

INFORME MENSAL DE MOVIMENTO DE ASSOCIADOS

mm/aa
Nome do
Clube:

Nº
do Clube:

Nome do
Secretario:

Nº do Secretário
de Associado:
Códigos de movimentação:

Liste abaixo as mudanças na afiliação.
Selecione um código de movimentação
e complete os campos obrigatórios.

A - Adicionar novo associado
B - Adicionar associado retornando

Nº
do Distrito:

C - Adicionar associado transferido
D - Baixar associado
E - Alterar informações do associado

Sem alteração de associados
Código de
movimento:

1

Nome:

Sobrenome:
Masc
Fem
Outro

Nº de
Associado:

Data
nasc.:

Endereço:
mm/dd/aa

Estado ou
Província:

Cidade:

CEP:

(C) Nome do antigo clube:

(A) Adicionar Novo Associado
(A) Nome do patrocinador:
(C) Adicionar Associado Transferido Nº de associado do patrocinador:
(D) Baixar associado

Nº do clube patrocinador:

Nº do antigo clube:

(D) +Código da razão pela baixa:

Fax:

Email:
(A) Adicionar novo associado ou
(E) Alterar informações do associado Telefone Comercial:

Desconto
taxas/quotas

*Estudante - Código de estudante:

(selecione 1 - veja
notas na página 2)

Ex-Leo

Leo Leão

Nº do Leo Clube:

Jovem Adulto

Código de
movimento:

****Verificação necessária da

Data de início Leo:
Códigos:

1

2

mm/aa

4

3

Código de verificação da
data de nascimento:

Sobrenome:

Nome:

Sobrenome:
Masc
Fem
Outro

Nº de
Associado:

Data
nasc.:

Endereço:
mm/dd/aa

Estado ou
Província:

Cidade:

CEP:

(D) Baixar associado

País:
(C) Nome do antigo clube:

(A) Adicionar Novo Associado
(A) Nome do patrocinador:
(C) Adicionar Associado Transferido Nº de associado do patrocinador:

Nº do clube patrocinador:

Nº do antigo clube:

(D) +Código da razão pela baixa:

Fax:

Email:
Residencial:

Telefone Comercial:

Leo Leão
Ex-Leo

Nº do Leo Clube:

++Associação familiar

****Verificação necessária da

Data de início Leo:

Data de término:
mm/aa

Códigos:

Celular:

Jovem Adulto

*Estudante - Código de estudante:

1

2

Nome do associado:

USE FOLHAS EXTRAS PARA INFORMAR SOBRE MAIS ASSOCIADOS
C23A 1/17

data de nascimento do estudante,
jovem adulto, Leo Leão e Ex-Leo.

Data de término:
mm/aa

++Associação familiar

Celular:

Residencial:

Nome do associado:

2

País:

3

mm/aa

4

Sobrenome:

data de nascimento do estudante,
jovem adulto, Leo Leão e Ex-Leo.
Código de verificação da
data de nascimento:

Assinatura do Presidente do Clube:

Envie por
Lions Clubs International – Attn: Member Service Center, 300 W. 22nd St. , Oak Brook IL 60523-8842 USA
correio para: Email: MemberServiceCenter@lionsclubs.org
Fax: 630-706-9295

Programas de Desconto e Códigos-Chave
Leo a Leão/Ex-Leos
Todos os ex-Leos que tenham servido por pelo menos um ano e um dia recebem uma isenção da taxa de admissão. Os exLeos com idade entre a maioridade legal e 30 anos são considerados Leo a Leão e pagam somente metade das quotas
internacionais (a verificação da idade é necessária, utilize o código de verificação da data de nascimento).
Jovens Adultos
Os jovens adultos (até 30 anos de idade) que ingressem em um Leo Lions Clube com pelo menos 10 ex-Leos são elegíveis a
receber uma isenção da taxa de admissão e pagam metade das quotas internacionais (a verificação da idade é necessária,
utilize o código de verificação da data de nascimento).
*Associados Estudantes
Os estudante com idade entre a maioridade legal e 30 anos que se associem a qualquer tipo de Lions clube qualificam-se
para o Desconto de Associado Estudante, pelo qual estão isentos da taxa de admissão e pagam metade das quotas
internacionais. Utilize os códigos abaixo para confirmar o comprovante de matrícula (a verificação da idade é necessária,
utilize o código de verificação da data de nascimento).
Códigos Para Estudantes:
Documento utilizado para verificar matrícula:
TR - Histórico escolar
CS - Horário das aulas

OT - Outro

BL - Conta/recibo

BC - Certidão de

SC - Carteira de identidade (RG)

**Verificação da data de nascimento
DR - Carteira de motorista

PP - Passaporte

Associados Transferidos
Associados em dia com suas obrigações que forem transferidos de um clube para outro dentro de 12 meses são considerados
associados transferidos e não pagam taxa de admissão. Os dirigentes do clube anterior serão notificados sobre o desejo da
transferência. A transferência será concluída quando o associado for baixado ou em 30 dias, o que ocorrer primeiro.
+Códigos da razão pela baixa:
DD - Falecimento

DM - Mudança

DR - Desligamento em dia com suas obrigações

DN - Não pagamento das quotas

DO - Outro

DT - Transferência em dia com suas obrigações

++Associação Familiar
O Programa de Desconto de Associação Familiar oferece quotas especiais com desconto quando familiares afiliam-se juntos a
um clube. O primeiro membro da família continuará pagando quotas internacionais integrais (chamado de “associado familiar
pagante de quotas integrais”) , sendo que até quatro familiares adicionais pagam somente a metade das quotas internacionais.
Todos os membros da família pagam a taxa única de admissão. O Programa de Desconto de Associação Familiar está
disponível aos familiares que são:
•
Elegíveis para afiliação a um Lions clube
•
Afiliados ou que se afiliarão ao mesmo clube, e
•
Vivem na mesma residência sendo relacionados por nascimento, casamento ou outro tipo de relacionamento legal. As
relações familiares consideradas comuns são: pais, filhos, cônjuges, tios, primos, avós, cunhados/sogros, além de outros
dependentes legais. O mesmo endereço de residência não é requerido dos familiares abaixo de 26 anos de idade se estiverem
cursando a universidade ou prestando serviço militar.
Utilize os códigos-chave abaixo para reportar (1) quotas integrais/com descontos (2) grau de parentesco com o associado
pagante de quotas integrais (3) documento utilizado para verificar o parentesco, e (4) documento utilizado para verificar o
endereço.
Códigos da Associação Familiar:
1) Quotas Integrais/Quotas com Descontos
F - Associado familiar pagante de quotas integrais
D - Associado pagante de quotas com descontos
2) Grau de parentesco com o associado pagante de quotas integrais
SP – Cônjuge/Parceiro
UC – Tio
IN – Cunhado(a)/Sogro(a)

SB – Irmão(ã)
AT – Tia
MS – Serviço Militar/Universidade

3) Verificação do grau de parentesco
ML – Certidão de Casamento BC – Certidão de Nascimento

CD – Filho(a)
PT – Pais
OL – Outro Legal

GP – Avô(ó)
CN – Primo(a)

NT – Tabelião/Cartório

OT – Outro
RS – Certificado de Cerimônia Religiosa (Batismo, Primiera Comunhão, Crisma, Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, Bris, Etc.)

4) Verificação de endereço (constando o mesmo sobrenome/endereço)
ST – Documento de Identidade Emitido Pelo Governo Estado/Província
NT – Tabelião/Cartório
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BL – Conta/Recibo OT - Outro

DL – Carteira de Motorista

BS – Extrato Bancário
PP - Passaporte

